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Cargo: Agente comunitário de Saúde   
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda as questões: 
 

O Grilo Professor 
 

Lá em tempos muito remotos, num dia dos mais quentes do 
inverno, o Diretor da Escola entrou de surpresa na classe em que 
o Grilo dava aos Grilinhos sua aula sobre a arte de cantar, 
precisamente no momento da exposição em que explicava que a 
voz do Grilo era a melhor e a mais bela entre todas as vozes, pois 
se produzia mediante o adequado esfregar das asas contra as 
costas, enquanto os pássaros cantavam tão mal porque teimavam 
em fazê-lo com a garganta; evidentemente o órgão do corpo 
humano menos indicado para emitir sons doces e harmoniosos. 
Ao escutar aquilo, o Diretor, que era um Grilo muito velho e sábio, 
concordou várias vezes com a cabeça e se retirou, satisfeito de 
que na Escola tudo continuava como nos seus tempos. 
 

Augusto Monterroso 
 

01. De acordo com o Grilo, os pássaros não cantavam bem 
porque: 
a) teimavam em cantar com a garganta. 
b) não sabiam cantar. 
c) não gostavam de cantar. 
d) nenhuma das alternativas. 
 
02. ... “que era um grilo muito velho e sábio” 
Os termos em negrito pertencem a classe gramatical dos: 
a) substantivos. 
b) verbos. 
c) adjetivos. 
d) artigos. 
 
03. “... o Diretor da Escola entrou de surpresa na classe...” 
Identifique a voz do verbo: 
 
a) reflexiva. 
b) ativa. 
c) passiva. 
d) nenhuma das alternativas. 
 
04. “Bush invadiu o Iraque, baseando-se em justificativas 
infundadas.” 
Classifique o predicado na oração acima: 
a) nominal. 
b) verbal. 
c) verbo-nominal. 
d) nenhuma das alternativas. 
 
05. Considerando que temos uma narração em que os 
personagens são animais que apresentam comportamento e 
atitudes semelhantes às do homem, como você classifica esse 
texto?  
a) artigo de opinião. 
b) crônica. 
c) conto. 
d) fábula. 
 
06. Relacione o prefixo em negrito da palavra circunferência com 
o seu significado: 
a) repetição.  
b) movimento para fora. 
c) movimento em torno. 
d) negação. 
 
07. “ Quem me dera ser como Casimiro Lopes! ” (Graciliano 
Ramos) 

Assinale a alternativa correta quanto ao sentido da frase acima: 
a) interrogativa. 
b) exclamativa. 
c) imperativa. 
d) optativa. 
 
08. “ o gato não nos afaga, afaga-se em nós” (Machado de Assis) 
Identifique o período da oração: 
a) período composto. 
b) período simples. 
c) sem período. 
d) nenhuma das alternativas. 
 
09. Assinale a alternativa em que as proparoxítonas estão 
acentuadas corretamente: 
a) fácil, pólen, cadáver. 
b) sofá, jacaré, paletó. 
c) trágico, patético, árvore. 
d) vírus, júri, lápis. 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões: 

 
O grande sábio e o imenso tolo 

 
Por um acaso do destino, um velho e sábio professor e um jovem e 
estulto aluno se encontraram dividindo bancos gêmeos num ônibus 
interestadual. O estulto aluno, já conhecido do sábio professor 
exatamente por sua estultície, logo cansou o mestre com seu 
matraquear ininterrupto e sem sentido. O professor aguentou o 
quanto pôde a conversa insossa e descabida. Afinal, cansado, 
arranjou, na sua cachola sábia, uma maneira de desativar o papo 
inútil do aluno. Sugeriu: 
- Vamos fazer um jogo que sempre proponho nestas minhas 
viagens. Faz o tempo passar bem mais depressa. Você me faz 
uma pergunta qualquer. Se eu não souber responder, perco cem 
pratas. 
Depois eu lhe faço uma pergunta. Se você não souber responder, 
perde cem. 
- Ah, mas isso é injusto! Não posso jogar esse jogo – disse o 
aluno, provando que não era tão tolo quanto aparentava –, eu vou 
perder muito dinheiro! O senhor sabe infinitamente mais do que eu. 
Só posso jogar com a seguinte combinação: quando eu acertar, 
ganho cem pratas. Quando o senhor acertar, ganha só vinte. 
- Está bem – concordou o professor – pode começar. 
- Me diz, professor – perguntou o aluno –, o que é que tem cabeça 
de cavalo, seis patas de elefante e rabo de pau? 
O professor, sem sequer pensar, respondeu: 
- Não sei; nem posso saber! Isso não existe. 
- O senhor não disse se devia existir ou não. O fato é que o senhor 
não sabe o que é – argumentou o aluno – e, portanto, me deve 
cem pratas. 
- Tá bem, eu pago as cem pratas – concordou o professor 
pagando –, mas agora é minha vez. Me diz aí: o que é que tem 
cabeça de cavalo, seis patas de elefante e rabo de pau? 
- Não sei – respondeu o aluno. E, sem maior discussão, pagou 
vinte pratas ao professor. 
 
MORAL: A sabedoria, nos dias de hoje, está valendo 20% da 
esperteza. 

Millôr Fernandes 
 

10. No texto, a palavra estulto significa: 
a) imbecil. 
b) inteligente. 
c) corajoso. 
d) nervoso. 
 
11. Aponte os adjetivos presentes no primeiro período do texto, e 
indique os substantivos a que eles se referem: 
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a) velho e sábio referem-se a aluno; jovem e estulto referem-se a 
professor; gêmeos refere-se a bancos; interestadual refere-se a 
ônibus. 

b) velho e sábio referem-se a destino; jovem e estulto referem-se a 
bancos; gêmeos refere-se a ônibus; interestadual refere-se 
bancos. 

c) velho e sábio referem-se a professor; jovem e estulto referem-se 
a aluno; gêmeos refere-se a bancos; interestadual refere-se a 
ônibus. 

d) velho e sábio referem-se a aluno; jovem e estulto referem-se a 
bancos; gêmeos refere-se a professor; interestadual refere-se a 
ônibus. 

 
12. Depois de ler o texto, volte ao título e assinale a alternativa 
correta: 
a) o grande sábio é o professor e o imenso tolo é o aluno. 
b) o grande sábio é o aluno e o imenso tolo é o professor. 
c) os dois são tolos. 
d) os dois são sábios. 
 
13. “...- Está bem – concordou o professor...” 
Identifique a voz do verbo: 
a) ativa. 
b) passiva. 
c) reflexiva. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
14. Assinale a opção em que os substantivos compostos formam o 
plural de acordo com as regras: 
 
a) cirurgiões-dentistas, couves-flores, decretos-leis 
b) cirurgião-dentistas, couve-flores, decreto-leis 
c) cirurgiões-dentista, couves-flore, decretos-lei 
d) nenhuma das alternativas 
 
Leia a tira da Mafalda e responda às questões: 

 
 
15. No terceiro quadro acima, o pronome de tratamento você 
refere-se: 
a) para tratamento de respeito. 
b) a moças solteiras. 
c) para princesas. 
d) no tratamento familiar. 
 
16. No primeiro quadro, o sujeito da oração é classificado: 
a) sujeito elíptico. 
b) sujeito indeterminado. 
c) sujeito simples. 
d) sujeito paciente. 
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. É muito importante conhecer e utilizar as definições de 
aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e reconhecidas no mundo inteiro (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2007a). Assim, o aleitamento materno costuma 

ser classificado em. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em 
seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
( ) Aleitamento materno exclusivo – quando a criança recebe 
alternado leite artificial, leite materno, direto da mama ou 
ordenhado, ou leite humano de outra fonte, com outros líquidos ou 
sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, 
sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos 
(  ) Aleitamento materno predominante – quando a criança recebe, 
exclusivo o leite materno,  sem água ou bebidas à base de água 
(água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais 
( ) Aleitamento materno – quando a criança recebe leite materno 
(direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou 
não outros alimentos 
( ) Aleitamento materno complementado – quando a criança 
recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semi-
sólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo. 
Nessa categoria a criança pode receber, além do leite materno, 
outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento 
complementar 
a) F- F- V- V 
b) F- F- F- F 
c) F- V- V- V 
d) V- F- F- F 
 
18. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da 
Saúde recomendam aleitamento materno exclusivo por seis meses 
e complementado até os dois anos ou mais podendo, inclusive, 
haver prejuízos à saúde da criança, pois a introdução precoce de 
outros alimentos está associada a: 
I. Risco de desnutrição se os alimentos introduzidos forem 
nutricionalmente inferiores ao leite materno, como, por exemplo, 
quando os alimentos são muito diluídos. 
II. Maior absorção de nutrientes importantes do leite materno, 
como o ferro e o zinco. 
III. Maior número de episódios de diarréia. 
IV. Maior número de hospitalizações por doença respiratória. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas II e IV estão corretas.  
 
19. O mineral presente nos ossos e que tem sua excreção 
regulada pelos rins é o: 
a) Cobre. 
b) Sódio. 
c) Magnésio. 
d) Zinco. 
 
20. A carência da vitamina A no organismo acarreta o (a): 
a) Escorbuto. 
b) Raquitismo. 
c) Beribéri. 
d) Xeroftalmia. 
 
21. Na orientação alimentar para gestante, deve-se adotar a 
seguinte conduta. Informe se é verdadeiro (V) ou falso(F) e, em 
seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(  ) A gestante precisa ingerir cerca de 300 Kcal a mais durante a 
gravidez, pois o feto necessita de nutrientes para o seu 
desenvolvimento e crescimento. 
(   ) Ingerir em torno de 1,5 Lts 2 Lts de água  diariamente para 
hidratar o organismo. 
(  ) Realizar em torno de 4 refeições diárias. O jejum prolongado 
pode provocar hipoglicemia, além de aumentar os desconfortos 
gástricos característicos da gestação, como náuseas e azia. 
(  ) Evitar o excesso de sal, pois o mesmo contribui para a 
diminuição da pressão arterial e retenção de líquidos. 
a) V- V- F- F 
b) F- F- V- V 
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c) F- V- V- V 
d) V- F- V- F 
 
22. A vacina da febre amarela deve ser fornecidas para pessoas 
que residam ou irão viajar para áreas endêmicas, em transição ou 
de risco potencial que inclui exceto: 
a) Goiás. 
b) Minas Gerais. 
c) Pernambuco. 
d) Roraima. 
 
23. Se o adolescente já recebeu anteriormente três ou mais doses 
das vacinas DTP, DT e dT, então deve receber uma dose de 
reforço. As vacinas de reforço são necessárias a cada dez anos. 
No caso de ferimentos graves, antecipar a dose de reforço para 
cinco anos após a última dose da vacina contra tétano. O intervalo 
mínimo entre as doses é: 
a) 10 anos. 
b) 30 dias. 
c) 45 dias. 
d) 15 dias. 
 
24. Para a prevenção da cólera, o tratamento da água as ser 
utilizada como beber ou no preparo de alimentos pode ser feita 
com hipoclorito de sódio a: 
a) 2,0 a 2,5% 
b) 0,5 a 2,0% 
c) 2.5 a 5.0% 
d) 1,0 a 3,5% 
 
25. Uma pessoa infectada elimina o Vibrião cholerae nas fezes 
por, em média: 
a) 1 a 7 dias  
b) 2 a 10 dias  
c) 7 a 14 dias 
d) 8 a 24 dias  
 
26. A tuberculose é uma doença que tem prioridade no trabalho da 
equipe de saúde da família e que se transmite pela seguinte forma. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Pela tosse – ar. 
b) Pelo sangue. 
c) Por contato sexual. 
d) Pelo solo – fezes contaminadas. 
 
27. É incorreto afirmar que são fatores de risco para hipertensão 
arterial sistêmica: 
a) Obesidade. 
b) Tabagismo. 
c) Anemia. 
d) Sedentarismo. 
 
28. Podem transmitir a toxoplasmose ao homem, exceto: 
a) Insetos. 
b) Rato. 
c) Porco. 
d) Gato. 
 
29.  A sobrevida do vírus da influenza fora do organismo é, em 
média,_________ em superfícies duras e não porosas,________ 
em roupas papéis e tecidos, e cinco minutos nas mãos. A 
alternativa que preenche corretamente a coluna é: 
a) 18 a 8 horas e 4 a 6 horas. 
b) 24 a 48 horas e 2 a 8 horas. 
c) 24 a 48 horas e 8 a 12 horas. 
d) 12 a 18 horas e 30 minutos a 2 horas. 
 
30. Indique a doença em que a causa não é um micro-organismo e 
que não tem cura: 
a) Tétano. 
b) Diabetes. 

c) Hanseníase. 
d) Raiva. 
 
31. Vários fatores podem influir negativamente no crescimento 
intrauterino, sendo que, no nosso meio, alguns dos mais 
importantes são, exceto: 
a) Doenças infecciosas crônicas. 
b) Estado nutricional. 
c) Altura da mãe. 
d) Idade materna (< 19 anos e > 35 anos). 
 
32. Com relação à Política Nacional de Atenção Básica, marque a 
alternativa incorreta: 
a) A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na 

complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural e 
busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de 
doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam 
comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. 

b) É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e 
sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho 
em equipe, dirigidas a populações de territórios bem 
delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no território em que 
vivem essas populações. 

c) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, 
que devem resolver os problemas de saúde de maior 
freqüência e relevância em seu território. 

d) Não é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de 
saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 
acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e 
continuidade, da integralidade, da responsabilização, da 
humanização, da equidade e da participação social. 

 
33.  Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 
abaixo. "Art.4° - O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público, constitui o ____________________”  
a) Sistema Único de Saúde – SUS. 
b) Programa Saúde da Família – PSF. 
c) NOAS. 
d) NOB. 
 
34. O agente comunitário de saúde desenvolve ações educativas 
importantes na prevenção da mortalidade infantil, dentre elas, a 
conscientização dos pais sobre a importância da vacinação. É 
incorreto afirmar que, entre as vacinas preconizadas pelo 
Ministério da Saúde para prevenção da mortalidade infantil, inclui: 
a) Vacina contra hepatite B. 
b) Vacina contra dengue. 
c) Vacina contra paralisia infantil – poliomielite. 
d) Vacina contra sarampo, caxumba e rubéola. 
 
35. A visita domiciliar é uma das atividades mais importantes do 
agente comunitário de saúde. É através dela que o ACS vai fazer o 
cadastramento e o acompanhamento das famílias e, 
principalmente, desenvolver a prática educativa, orientando as 
pessoas como evitar as doenças e cuidar melhor da sua saúde. 
Sobre visita domiciliar assinale a alternativa incorreta: 
a) Quando o ACS for visitar pela primeira vez a casa de uma 

família, antes de qualquer coisa, é importante que ele se 
apresente. 

b) É obrigatório realizar trinta visitas por dia. 
c) É importante saber o nome de alguém da família ou do chefe da 

família que o ACS vai visitar. É uma demonstração de interesse 
e respeito pelas pessoas. 

d) É preciso ter claro o motivo da visita. É importante informar as 
pessoas o motivo da visita, sua utilidade e importância. 
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36. O Programa de Saúde da Família segue os princípios da 
Atenção Primária á Saúde que são, exceto: 
a) Longitudinalidade. 
b) Coordenação. 
c) Territorialização. 
d) Equidade. 
 
37. Indique o número máximo de pessoas que a equipe de saúde 
de família pode ser responsável: 
a) 4500. 
b) 1000. 
c) 2800. 
d) 800. 
 
38. Sobre a participação dos cidadãos e o controle social é 
incorreto afirmar: 
a) É a garantia constitucional de que a população através de suas 

entidades representativas poderá participar do processo de 
formulação das políticas de saúde e do controle de sua 
execução, em todos os níveis desde o federal até o local. 

b) As conferências de saúde nas duas esferas de governo são as 
instâncias máximas de deliberação. 

c) As conferências de saúde devem ocorrer periodicamente e 
definir as prioridades e linhas de ação sobre a saúde. 

d) É dever das instituições oferecer informações e conhecimentos 
necessários para que a população se posicione sobre as 
questões que dizem respeito á sua saúde. 

 
39. Os direitos da Criança e do Adolescente são assegurados por 
lei. Assinale a alternativa correta: 
a) Conforme o Art. 5° do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

regulamentado pela Lei n° 8.069/90, toda criança e 
adolescente tem o direito de estudar, trabalhar, viver em 
abrigos da sua livre escolha, e de contribuir para o 
desenvolvimento social e sustento de sua família. 

b) Conforme o Art. 5° do Estatuto da Criança e do adolescente, 
regulamentado pela Lei n° 8.069/90, nenhuma criança ou 
adolescente tem o direito de livre escolha, cabendo á escola a 
formação da sua conduta dentro dos princípios de disciplina e 
obediência. 

c) Conforme o Art. 5° do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
regulamentado pela Lei n° 8.069/90, nenhuma criança ou 
adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais. 

d) Conforme o Art. 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
regulamentado pela Lei n° 8.069/90, nenhuma criança ou 
adolescente será objeto de desrespeito, abandono e 
desperdício de potencial, cabendo á todas ultra-passar as 
normas sociais. 

 
40. Sobre o estatuto do idoso. Informe-se é verdadeiro (V) ou falso 
(F), os principais pontos do estatuto do idoso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(  ) A distribuição de remédios aos idosos, principalmente os de 
uso continuado (hipertensão, diabetes etc.), deve ser gratuita, 
assim como a de próteses e órteses. 
(   ) O idoso internado ou em observação em qualquer unidade de 
saúde tem direito a acompanhante, pelo tempo determinado pelo 
profissional de saúde que o atende. 
(  ) Nos transportes coletivos interestaduais, o estatuto garante a 
reserva de duas vagas gratuitas em cada veículo para idosos com 
renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Se o número de 
idosos exceder o previsto, eles devem ter 90% de desconto no 
valor da passagem, considerando-se sua renda. 
(  ) O primeiro critério de desempate em concurso público é o da 
idade, com preferência para os concorrentes com idade mais 
avançada. 
a) V- V- V- V 
b) F- V- V- V 

c) F- F - V- V 
d) V- V- F- V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




